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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę 

przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 - 2010 (I półrocze). 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 27 października  2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie objętym 

kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

Podstawą pozytywnej oceny jest: 

− wprowadzenie na terenie gminy Miasto Sochaczew rozwiązań organizacyjno-

prawnych regulujących postępowanie w zakresie ochrony zwierząt, 

− prowadzenie i organizacja pracy w zakresie ochrony zwierząt w Urzędzie i Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), 

− reagowanie Urzędu na naruszanie praw i humanitarne traktowanie zwierząt, 

− sposób wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań 

w zakresie ochrony praw zwierząt 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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Nieprawidłowości polegały na : 

− braku, przed podjęciem uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 

rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi, opinii upoważnionego przedstawiciela 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

− nie podejmowania przez Urząd kontroli wykonania zadań w zakresie przestrzegania 

praw zwierząt przez ZGM oraz Schronisko. 

1.  NIK ocenia pozytywnie wprowadzone na terenie gminy Miasto Sochaczew 

rozwiązania organizacyjno-prawne regulujące postępowanie w zakresie ochrony zwierząt, 

utrzymywania czystości i porządku w miejscach publicznych, zapobieganiu bezdomności 

zwierząt oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z nimi. 

Rada Miejska w Sochaczewie zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 podjęła uchwałę Nr LI/433/05 z dnia 1 grudnia 

2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Sochaczew, a przyjęte w Regulaminie rozwiązania dotyczące zwierząt nie naruszały ich praw 

i były zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3. 

Przed uchwaleniem ww. Regulaminu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Sochaczewie pozytywnie zaopiniował jego projekt.  

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLVI/374/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie 

wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 

zgodnie z rozwiązaniami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt4.  

Przed podjęciem uchwały jej treść była uzgodniona z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Sochaczewie.  

Uwagi NIK dotyczą braku, przed podjęciem w/w uchwały opinii upoważnionego 

przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, co było niezgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.  

2. NIK nie wnosi uwag odnośnie prowadzenia i organizacji pracy w zakresie ochrony 

zwierząt w Urzędzie i ZGM który prowadził schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy Sochaczew. 

Na podstawie § 1 ust. 10 zarządzenia Nr 88/2007 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 

31 maja 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu zadania związane 
                                                           
2  Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
3  Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 116, poz. 753 



 
 

3 

z realizacją ustawy o ochronie zwierząt przydzielono Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 

W ramach ww. Wydziału pracownik odpowiedzialny za ochronę zwierząt posiadał 

wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Sochaczewie nr XLII/433/01 z dnia 11 września 2001 r. w sprawie utworzenia ZGM 

powołano zakład budżetowy, którego zadaniem w ramach realizacji zadań ustawy o ochronie 

zwierząt było min. prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. W chwili 

powołania ZGM funkcjonowało Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” 

(zwane dalej Schroniskiem) w miejscowości Kożuszki Parcel 63 na terenie gminy 

Sochaczew. Schronisko było pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Sochaczewie i posiadało weterynaryjny numer indentyfikacyjny od 1 stycznia 2005 r.  

W latach 2008-2010 (I półrocze) ilość zwierząt wyłapanych i przekazanych do Schroniska 

przez ZGM wynosiła 529 psów i 79 kotów. W przypadku psów wskaźnik adopcji wyniósł 

66,7% (353 psy), ponadto zwrócono właścicielom 25 psów (4,7%).  

3.  NIK pozytywnie ocenia współpracę Urzędu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 

w Sochaczewie. W okresie objętym kontrolą ww. Inspektorat przeprowadził w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt 4 kontrole, z czego 1 w 2008 r., 1 w 2009 r. oraz 2 w I półroczu 2010r. 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadził 1 kontrolę w 2009 r. 

W wyniku tych kontroli nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w działalności schroniska. 

Urząd zawarł umowę o współpracy w zakresie wywozu i unieszkodliwiania produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą, tj. „Farmutil 

HS” SA. W/w umowa dotyczyła utylizacji zwierząt padłych. 

4.  NIK nie wnosi uwag do reagowania Urzędu na naruszanie praw i humanitarne 

traktowanie zwierząt. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi, wnioski 

lub informacje dotyczące nieprzestrzegania prawa ochrony zwierząt. Nie było również 

interwencji w tych sprawach ze strony organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, nie 

wpłynęły wnioski Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji 

społecznej o odebranie zwierzęcia właścicielowi. Prośby mieszkańców o zabranie 

bezdomnych psów i kotów do schroniska załatwiono zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Urząd po interwencji informował składających prośby mieszkańców o sposobie załatwienia 

sprawy. 

5.  NIK pozytywnie ocenia sposób wykorzystania środków publicznych przeznaczonych 

na finansowanie zadań w zakresie ochrony praw zwierząt. W latach 2008 -2010 (I półrocze) 

Urząd wydatkował łącznie na cele związane z ochroną zwierząt 204,2 tys. zł, z czego na 

funkcjonowanie schroniska 186,1 tys. zł (91,1%). Główna pozycja wydatków związana była 
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z ponoszeniem opłat dzierżawnych za nieruchomość gruntową o pow. 0,2584 ha oraz 

budynek gospodarczy na tej nieruchomości o pow. 137,5 m² użytkowane przez Schronisko. 

Urząd, na podstawie zawartych dwóch umów dzierżawy z osobą fizyczną (właścicielem 

nieruchomości) poniósł z tego tytułu łączne wydatki w wysokości 100,8 tys. zł. Pozostałe 

wydatki związane były przede wszystkim z kosztami usług weterynaryjnych które wyniosły 

w tych latach łącznie 22,5 tys. zł, z tym, iż w I półroczu 2010 r. nie było tego rodzaju 

wydatków.  

6.  W kontrolowanym okresie zrealizowane przychody Schroniska wynosiły łącznie 

36,2 tys. zł. Największą pozycję w przychodach stanowiły opłaty związane z oddawaniem 

zwierząt w adopcje, które łącznie wyniosły 21,1 tys. zł, czyli 56,3% ogółu przychodów. 

Darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska wyniosły łącznie 2,5 tys. zł. Ponadto 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie otrzymywał w formie darowizny na 

potrzeby Schroniska karmę dla zwierząt. 

7.  Uwagi NIK dotyczą nie podejmowania przez Urząd kontroli w zakresie wykonania 

zadań dotyczących przestrzegania praw zwierząt przez ZGM oraz Schronisko. Jedynie 

w 2008 r. kontrolą objęto wydatki ZGM, w tym wydatki związane z ochroną zwierząt.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa izba Kontroli wnosi o: 

1. Zasięganie opinii odnośnie projektów uchwał regulujących kwestie ochrony zwierząt. 

2. Przeprowadzanie kontroli wykonania zadań dotyczących ochrony praw zwierząt. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, zwraca się do Pana Burmistrza o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczyn niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Panu Burmistrzowi przysługuje prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


